FR I SDR AN K E NZO
K O F F I E & T H E E TJ E S
Kof f ie
Espresso
Cappuccino
Caf fé Lat te
Lat te Macchiato
Karamel lat te

2,30
2,30
2,50
2,50
2,85
3,10

Ex t ra shot
Soya melk

1,0,35

Kindercappuccino

1,55

Opgeklopte volle, verse melk

Thee
Verse munt t hee

2,30
2,65

f rit z-kola
f rit z-kola suiker vrij
f rit z-limo sinas
f rit z-limo cit roen
mischmasch kola-sinas
f rit z-sprit z
bio-rabarber-f risdrank

2,45
2,45
2,45
2,45
2,45

Fuze tea sparkling black
Fuze tea green tea
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Volle, verse melk
Chocomel
Fris t i
Jever Fun pilsener 0.5%
Erdinger wit bier 0.5%

2,40
2,40
2,30
2,30
2,00
2,30
2,30
2,85
2,85

2,45

SAP & SMOOTHIES
CHOCO’S

Biologisch sapje

Warme choc

klein 2,60 /groot 3,10
wit, melk, puur, extra puur of
‘chocofeest’ (alle smaken door elkaar)

Slagroom erbij

0,50

2,60

Appel, appel-peer, sinaasappel,
of appel-blauwe bes

Verse jus

klein 3,60 / groot 4,60

Smoot hie
Aardbei-banaan-yoghurt
Appel-peer-banaan-yoghurt
Peer-mango-sinaasappel

4,90
4,90
4,90

Tot 12.00 uur

Kinderont bijt je

3,60

Schnittbroodje, boter, aardbeienjam,
hagelslag, yoghurt met jam, gekookt
eitje, glas melk of sinaasappelsap en
een verrassing!

Basic ont bijt je

4,65

Yoghur t met granola

4,50

Griekse yoghurt met huisgemaakte
granola

Vers f ruit erbij

1,25

Wentelteef jes

5,75

2 stuks met suiker en kaneel

2 schnittbroodjes, roomboter, kaas,

 Scones

ham en jam

Pet it dejeuner Français

6,-

4,15

2 scones, vers uit de oven,
met clotted cream en jam.

Croissant, schnittbroodje, roomboter,

Croissantje

jam, kaas, brie en gekookt eitje

2,60

met roomboter en aardbeienjam

Uit smijter

7,25

Met 3 eieren, ham, kaas, en huis
ingelegd zoetzuur

Luxe ontbijtplank

Krentebol
Krentebol met kaas

1,55
2,60

10,85

Brood, schnittbroodje, croissant,
ontbijtkoek, prosciutto, brie, ham,
kaas, jam, hagelslag, yoghurt,
vers fruit en roerei

High breakfast (voor 2 personen) 23,50
Appelkruimelgebak, schnittbroodjes,
brood, scones met clotted cream en jam,
kruidkoek, yoghurt, granola, vers fruit,
ham, kaas, kip, brie, vruchten en chocolade hagelslag, jam, sinaasappelsap

E X T R A’ S
Alleen te bestellen bij een ontbijt

Gekookt ei

1,25

Roerei (2 stuks )

2,25

BROOD
Alfons Aap

Kinderont bijt je (Tot 12:00 uur)
2,60

Pindakaas

Ber t je Beer

3,60

Schnittbroodje, boter, aardbeienjam,
hagelslag, yoghurt met jam, gekookt
eitje, glas melk of sinaasappelsap en
een verrassing!

2,60

Chocopasta

Els Uil

2,60

Kaas

Paula Pauw

Wentelteef jes
3,10

4 partjes met pindakaas,
chocopasta, gekleurde en
chocolade hagelslag

Croissant je

Pannenkoek

2,60

Krentenbol

1,55

Krentenbol kaas

2,60

met boter en jonge kaas

met roomboter

6,-

met poedersuiker en schenkstroop

met roomboter en aardbeienjam

Kruidkoek

5,75

2 stuks met suiker en kaneel

1,55

E N VER DER ...
Bakje seizoens f ruit

3,75

Soepje

3,50

Geroosterde paprika-tomaat

Par t jes peer

1,60

SOEP

SANDWICHES

met brood

Dikgesneden bruin brood van bakkerij Rutten

Geroos terde
paprika-tomaat

5,65

Courget te-doper w ten

5,65

Met een vleugje munt

Pompoensoep

SALADE

5,65

9,75

Feta, appel, gemengde sla,
walnoten, rozijnen en een frisse
dressing van verse citroen en munt.

Oude kaas

7,25

Kip kerrie

7,25

Met bacon, lente-ui, granaatappelpitjes en kerrie-mayonaise

Prosciut to

7,75

Met geitenkaas en vijgenjam

TOSTI ’S
Alle tosti’s worden met bruin brood gemaakt.
Liever wit brood? Dat kan!

De klassieker

6,75

Met huisgemaakte druivenjam
en walnoten

Met vijgenjam en pijnboompitjes

met brood

Couscous

Brie

Uit smijter

7,25

Met 3 eieren, ham, kaas, en huis
ingelegd zoetzuur

4,65

Met kaas, ham/kaas of kaas/tomaat

Fransoos

5,65

E N VE R DE R ...

Met brie, walnoten en honing

Kip kip

6,25

Met brie en walnootpesto

Winter tos t i

6,25

Met zuurkool, bacon, kaas en mosterd


Tonijn van f ish tales
Met roomkaas, jonge kaas, rucola
en een beetje sambal

7,75

Runders toof pot je

10,75

Hmm, lekker naar oma’s recept!
Geserveerd met brood en huis ingelegd
zoetzuur

Brood met smeersels

5,65

Met roomboter, walnotenpesto, olijfolie
met zeezout en kruidenroomkaas.

IJ SSSSS...
GEBAK
Arret jescake

IJskof f ie
2,85

4,75

Verse koffie met 2 bolletjes slagroomijs,
slagroom en kaneelsuiker

Naar Oma Mien’s recept, zonder
rauwe eieren!

Kinderijsje

Appel-kruimel gebak

3,65

Aarbeienijs, slagroomijs, slagroom,
spekjes en discodip

Kruidkoek

1,55

Bollet je ijs

2,75

1,-

Wordt geserveerd met roomboter

Aardbeien, chocolade of slagroomijs

Gebak van de dag

Slagroom erbij

0,50

Vraag ons lieftallige personeel naar
de dagspecial

Discodip erbij

0,25

Scones

4,15

Twee scones, vers uit de oven,
met clotted cream en jam

Zoet houder t je

5,65

Plankje met kleine versies van ons
huisgemaakt gebak, een stukje fudge
en siroop met slagroom. Lekker voor
bij de koffie of thee!

SPEK & BONEN
SPELEN / SMULLEN / SHOPPEN

Beetje koffiedrinken, lekker lunchen en ook nog wat
supervette hebbedingetjes scoren, terwijl de kids
zichzelf amuseren…
Hoe relaxt is dat?! Heeeel relaxt!
Bij spek & bonen snappen we dat. Bij ons zijn
ouders met hun kroost welkom om ongegeneerd
te komen chillen, shoppen en smullen.
Wij houden van lekker eten en maken alles ter
plekke van verse producten die we met zorg
uitzoeken. En hebben we zin in iets anders?
Dan passen we onze menukaart gewoon aan!
Iets smaakt pas echt lekker als je je bord, vingers
of de grond erbij af mag likken. Wij doen dan ook
niet moeilijk over knoeipotjes, wiebelkonten en
klimgeiten. Kleine apen hoeven bij ons niet braaf op
een stoel te blijven zitten en kruimels op de grond?
Tsja, dat kan gebeuren…

ONZE DEUR STAAT OPEN
VAN WOENSDAG T/M ZONDAG!
SPEK & BONEN
PARADE 24, VENLO
WWW.SPEKBONEN.NL

